Acta de 15 de juliol de 2015
Es revisen els següents punts:
1. No s’admet la realització de les escomeses d’aigües residuals i plujanes a la Travessera
Estreta.
Això és degut a que no compleixen el resguard mínim sobre col·lector fins a rasant de
carrer de 40cm.
S’ha d’arrencar el tram que no compleix i adequar-lo a la normativa.
Es demana a l’empresa que compleixi amb les determinacions de projecte, i quan això
no sigui possible, ho exposi a la Direcció Facultativa per tal que aquesta prengui les
decisions necessàries.
La Direcció Facultativa demana que no es faci la connexió d’escomeses de forma que
restin secció a la canonada principal i que es facin fotos a totes les escomeses
realitzades. A mesura que es vagin executant, la Direcció Facultativa anirà actualitzant
els plànols respectius del projecte.
2. Execució de rases de serveis.
Es demana a l’empresa que segueixi les determinacions de projecte i en concret els
plànols de detall per cada carrer. Pel cas concret de les rases de sanejament cal
recordar que:
- S’ha d’embolicar la canonada amb sorra neta de riu. S’està fent amb sauló a tota la
part superior però no s’esta realitzant sota conducció.
Es demana que abans de terraplenar el col·lector es calci la part inferior amb sorra
abocada des de la part superior per assentar degudament la canonada.
- S’ha de terraplenar damunt la capa de sorra amb sòl seleccionat compactat per capes
de 35cm amb el 98% de l’assaig próctor modificat mitjançant assaigs de densitats “in
situ”. En el seu defecte es realitzarà assaig de placa
de càrrega en l’explanada abans de la col·locació del material previst en el projecte. Es
permetrà el terraplenat amb sòl adequat provinent de l’excavació sempre que es
justifiqui la seva idoneïtat davant la direcció facultativa (es farà un assaig de
caracterització per laboratori homologat).
Es demana que abans de continuar amb els terraplenats es faci urgentment aquesta
identificació per part de laboratori.
3. Aparició de canalització de reg a la Travessera Estreta.
S’ha trobat una canalització no identificada de reg amb cabal considerable. Abans de
realitzar la seva connexió a la xarxa de plujanes, la direcció facultativa demana que es
comuniqui a l’associació de regants per a que pugui identificar el seu traçat i connexió.
No es farà cap connexió fins a nova ordre.

4. Resta de serveis en la Travessera Estreta.
El serveis d’aigua, gas, enllumenat i beines de baixa tensió i telefonia també es faran
amb un resguard mímim de 40cm sobre conducció. Qualsevol incidència ho impedeixi
es comunicarà a la Direcció Facultativa abans de continuar amb els treballs.
5. Seguretat i Salut.
Es demana a l’empresa que tanqui l’obra en el perímetre d’actuació d’aquesta primera
fase per restringir l’entrada només als veïns afectats. Es demana que garanteixi les
entrades a les vivendes en condicions de seguretat evitant riscos segons pla de
seguretat aprovat (es fa la diligència d’anotació al llibre d’incidències).

